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V/2021. (VI.10.) SZ. DÉKÁNI KÖRLEVÉL

A Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartásáról
Tisztelt Oktatótársaim!
Tisztelt Munkatársaim!
A Karon 2021. évre tervezett kötelező éves épületgépész, elektromos szakipari munkák, éves
nagytakarítás, II. féléves rovarirtás, tűz- és munkavédelmi felújítások és karbantartások elvégzése
érdekében a kampusz épületeiben működési korlátozásokra, illetve épületbezárásokra kerül sor.
Zárva tartás 2021. augusztus 2. és augusztus 21. között
A kampusz épületei 2021. augusztus 2. és augusztus 21. között - a Múzeum krt. 4/A épületet
kivéve - zárva lesznek.
A Múzeum krt. 4/A épület 2021. augusztus 16-21-ig lesz zárva.
Az épületekben a zárva tartás idején a munkavégzés értelemszerűen nem lehetséges.
Az épületekbe történő bejutás kivételesen sürgős esetben az Üzemeltetési Igazgatóságon keresztül,
Zubek Zoltánnal (zubek.zoltan@kancellaria.elte.hu, 2104 mellék) egyeztetve lehetséges.

A szabadságok kiadásánál vegyék figyelemben dr. Rikker Emília igazgatás vezető asszony 2021. évi
szabadságok kiadásról szóló 2021. február 1-én kelt levelét és ennek megfelelően írják ki a
szabadságokat.
A szabadság kiadásának rendjére - közalkalmazottak tekintetében is - a Munka Törvénykönyvében
lefektetett szabályok az irányadók.
•
•
•

A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.
Évente 7 munkanapot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban – legfeljebb két
részletben - köteles kiadni a munkáltató.
Az ezen felüli részt a munkáltató döntheti el, hogy milyen formában adja ki a dolgozónak,
azzal a feltétellel, hogy ezt a munkavállalóval 15 nappal előbb közölni kell, illetve - eltérő
megállapodás hiányában - legalább évenként egy alkalommal egybefüggően 14 napra
mentesüljön a munkavégzési és rendelkezési állási kötelezettség alól.

Figyelembe véve a fent említett szabályokat az ELTE munkavállalói részére kötelező
szabadságolási időszakok (8 munkanap):
•
•

2021. december 11. munkanap (szombat)
2021. december 22., 23., 27.-31.

Kérem, a 2/2016. rektori-kancellári együttes utasítás rendelkezésére figyelemmel a szabadságok
kiadását (a fent rögzített napokon túl) ütemezzék a tanév rendjéhez:
•

•

oktatói munkakörökben szabadságként kell kiadni a tavaszi félév vizsgaidőszak utolsó
napját követő első munkanap és a következő tanév regisztrációs időszakának első napja
közötti időszakot, valamint a tavaszi szünet, illetve az őszi szünet időtartamát;
a szolgáltató és az adminisztratív feladatok igényeihez mérten, a folyamatos
feladatellátás feltételeinek biztosítása mellett a nyári szabadságot elsősorban augusztus 2.
és 22. között egybefüggően kell kiadni.

A nyári karbantartás céljából egyes épületek zárva lesznek, melyről a kari vezetés fog tájékoztatást
adni a Műszaki Főigazgatósággal folytatott előzetes egyeztetés alapján.
Ezúttal is felhívom figyelmüket arra, hogy munkatársaiknak tárgyévben kell kiadni a szabadságos
napjaikat (az nem átvihető és nem megváltható), továbbá arra is, hogy a munkáltató kötelessége és
felelőssége, hogy kiadja a munkatársa szabadságát.
A parkolás rendje 2021. augusztus 2. és augusztus 21. között
2021. augusztus 2. és augusztus 21. között nem lehet parkolni, kizárólag a szolgálati autók
parkolhatnak a kampusz területén.
Az összes elektromos berendezés áramtalanítása, eszközök biztonságba helyezése a zárva
tartási időszakra
Kérem valamennyi oktatótársamat és munkatársamat, hogy a környezetükben működő valamennyi
elektromos berendezést áramtalanítsa – hűtőt is – a zárva tartási időszakra. Továbbá minden
munkáltató által átadott eszközt helyezzenek biztonságba, zárják el azokat.
Egyúttal jelezzük, hogy minden év hasonló időszakában tervezzük az éves nagy
karbantartást és ennek megvalósítása érdekében a zárva tartást.
Köszönöm oktatástársaim és munkatársaim szíves együttműködését.
Budapest, 2021. június 10.
Üdvözlettel,
Dr. Bartus Dávid s.k.,
dékán

